
  ،  أي نعم امليل الذي عليه جيوز ا���� :

  إذا كان فيه ضرر  السائل :

السيما إن كان منه ضرر؛ كذلك بنسبة األسنان إذا كان اختالفها اختالفا مشوها فال بأس  ا���� :

؛ لكن إذا كان اختالفها اختالفا يسريا لكن يريدون أن تكون كسن واحد فهذا ال جيوز هذا من  بتعديله

 . ، هذا الوشم الوشمجنس 

؛ إزالة الشارب تغيري  ؛ فاخلتان مثال تغيري خللق اهللا فهو مأمور به التغيري املأمور به مأمور به  ا���� : 

  . خللق اهللا وهو مأمور به

. قص الشارب اآلن  نعم أن الشارع ال مينع اإلنسان من إزالة الشيء اليت يعترب عيبا عند الناس ا���� : 

  . هي العمدة يف هذه املسألة

، هذا إذا أزال يكون تكميال  ؟ نعم فجعل له تكميال هذا الذي وضع اآلن ما هو تكميل له ا���� : 

  .  له؛ ألن الناس اآلن يعتربون الذي فيه زيادة يعتربونه عيبا؛ فهو مزيل لعيب

  ، بدال من بسم اهللا الرمحن الرحيم ؟ هل جيوز أن يقول: بسم اهللا الرحيم الرمحن السائل :

؛ ألن القرآن مركب يف   ؟ إذا كان قصده التالوة فحرام قصده التالوة خبالف القرآن أو ال ا���� :

  . ، ومركب يف آياته أيضا كلماته

  ؟ أا يف األمساء والصفات ))وأخر متشابهات  ((شيخ جزاك اهللا خري هناك من قال:  السائل :

  . إن شاء اهللا هذا يف الفوائد سيأيت ا���� :

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين  ((

في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون 

   )) كر إال أولوا األلبابفي العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذ 

  



((هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: 

سبق لنا أن اهللا سبحانه وتعاىل بني أنه قسم القرآن إىل قسمني:  هن أم الكتاب وأخر متشابهات))

والثاين: آيات مشتبهات فيهن خفاء  آيات حمكمات أي واضحات املعىن ال خيفى معناهن على أحد؛

، أو غري ذلك من أسباب التشابه؛ وهذه اآليات  يف الداللة أو يف التعارض بينهن وبني غريهن

املتشاات ينقسم الناس فيها إىل قسمني: قسم يف قلوم زيغ، أي ميل عن احلق؛ فهؤالء اتبعوا املتشابه، 

أي طلب تأويله ملا ((ابتغاء تأويله)) اس وابتغاء الفتنة؛ وذلك وصاروا يأتون باملتشابه يلبسون به على الن

يريدون هم ال ملا يريد اهللا عزوجل؛ وهذا كثري كل أهل البدع من الرافضة واخلوارج واملتزلة واجلهمية 

وغريهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه؛ كلهم اتبعوا ما تشابه منه لكن منهم مقل ومستكثر؛ فهؤالء يتبعون 

ه هلذين الغرضني، أو ألحدمها؛ ما مها؟ ابتغاء الفتنة أي سد الناس عن دين اهللا؛ ألن الفتنة مبعىن املتشاب

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم  ((السد عن دين اهللا كما قال اهللا تعاىل: 

 ا فلهم عذاب جهنمفتنوهم يعين سدوهم عن دين اهللا مث مل يتوبو  )) عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

أي طلب تأويله ملا يريدون هم، يفسرونه على مرادهم ال على مراد اهللا سبحانه  )) وابتغاء تأويله (( .

منه آيات  )) (( آيات ((ليست معطوفة على قوله:  وأخر )) ((وسبق لنا أن قوله:  وتعاىل .

؛ وذكرنا له  ومنه أخر متشاات؛ يعين:  خربه حمذوف أ، وأن أخر مبتد لفساد املعىن )) محكمات

؛ ألا لو   فإن سعيد هنا ليست معطوفة على شقي )) فمنهم شقي وسعيد ((نظريا وهو قوله تعاىل: 

؛ هذا أيضا: منه آيات  ؛ ولكن التقدير: منهم شقي ومنهم سعيد كانت معطوفة عليه لفسد التقسيم

، أو  شتباه يف املعىن، يكون املعىن غري واضحاالشتباه قلنا: إنه اال ، ومنه أخر متشاات . حمكمات

  ؛ اشتباه يف العارض يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضا وذكرنا من ذلك أمثلة فيما سبق

  ؟  ما ذكرنا شيخ الطالب :

؟ ذكرنا أمثلة وأجبنا عنهن؛ قلنا: ال ميكن أبدا أن يكون يف القرآن شيء من  كيف ما ذكرنا ا���� :

 )) لو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا (( إطالقا، ال ميكن؛ ألن اهللا يقول:التعارض 

يعين وملا كان من عند اهللا مل يكن فيه اختالف؛ فهو يصدق بعضه بعضا؛ ولكن التعارض الذي ما 

 يف يفهمه من يفهمه من الناس يكون إما لقصور يف العلم، أو قصور يف الفهم هذا اثنني؛ أو تقصري

التدبر هذه ثالثة؛ أو سوء ظن من حيث يظن أن القرآن يتعارض فإذا ظن هذا الظن مل يوفق للجمع 



بني النصوص حيرم اخلري؛ ألنه ظن ما ال يليق بالقرآن؛ فهذا هو أسباب ظن التعارض ممن يظن التعارض؛ 

ء القصد؛ فإذا وجد من أسباب أربعة؟ هي؟ قصور العلم، أو قصور الفهم، أو التقصري يف التدبر، أو سو 

هذه األمور األربعة حينئذ حيصل التشابه؛ أما من أعطاه اهللا علما وفهما وحسن قصد الرابع، وحسن 

الظن فإنه ال حيصل لديه تعارض يف القرآن الكرمي؛ ألن عنده كمال يف العلم، وكمال يف الفهم، ونشاط 

ىل فيعرف كيف جيمع بني ما ظاهره التعارض، أو  يف التدبر، وحسن النية وقصد فهذا يوفق، يوفقه اهللا تعا

  كيف يعرف هذا متشابه . 

هذه اآلية الكرمية اختلف السلف  (( وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون في العلم ))قال اهللا تعاىل: 

وجعل الوقف هنا الزما، يعين جيب أن (( إال اهللا )) يف الوقف عليها؛ فأكثر السلف وقف على قوله: 

 )) والراسخون في العلم يقولون آمنا به ((مث تبتدأ فتقول: (( وما يعلم تأويله إال اهللا )) تقول:  تقف

مبتداء؛  )) والراسخون ((لالستئناف  )) والراسخون في العلم ((وعلى هذا فيكون هنا يف قوله: 

علم تأويله املراد به إال ؛ وهذا الذي عليه أكثر ؛ يعين هذا املتشابه ال يأ دخرب مبت))  يقولون ((ومجلة 

آمنا به   ((؛ والراسخون يف العلم الذين مل يعلموا ال يكلفون يف ذلك الفتنة وإمنا يقولون:  وجل اهللا عز

وجل؛ ألنه هو  وليس يف كالم ربنا تناقض وال تعارض فيسلمون األمر إىل اهللا عز )) كل من عند ربنا

والذين في  (( )) الراسخون في العلم يقولون آمنا به ((العامل مبا أراد؛ فينقسم الناس إذا إىل قسمني: 

  . )) قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه

فتكون  )) وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون في العلم ((ووصل بعض السلف ومل يقف، أي قرأ: 

معطوفة على لفظ اجلاللة أي: ما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف  )) سخونوالرا ((؛  الواو للعطف

العلم خبالف الذين يف قلوم زيغ وليس عندهم علم فهؤالء ال يعلمون؛ واحلقيقة أن ظاهر القراءتني أن 

الثانية تقتضي  ظاهرمها التعارض؛ ألن قراءة األوىل تقتضي أنه ال يعلم تأويل هذا املتشابه إال اهللا؛ والقراءة

أن هذا املتشابه يعلم تأويله اهللا والراسخون يف العلم؛ فيكون يف ظاهر القولني التعارض؛ ولكن الصحيح 

وما يعلم  ((أنه ال تعارض بينهما، وأن هذا اخلالف مبين على االختالف يف معىن التأويل يف قوله: 

اءة الوصل أوىل؛ ألن الراسخني يف العلم يعلمون فإن كان املراد بالتأويل التفسري فقر ))  تأويله إال اهللا

تفسري القرآن واملتشابه وال خيفى عليهم برسوخهم يف العلم وبلوغهم عمق العلم؛ ألن الراسخ يف الشيء 

الثابت فيه املتمكن منه؛ فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم يف العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما خيفى على 



عىن التفسري فقراءة الوصل أوىل؛ أما إذا جعلنا التأويل مبعىن العاقبة والغاية غريهم؛ فإذا جعلنا التأويل مب

؛ ألن عاقبة هذا املتشابه وما يعول إليه أمر جمهول لكل اخللق.  أوىل))  إال اهللا (( اهولة فالوقف على:

قال القائل: اآلن نطلب أمرين: األمر األول: التأويل يكون مبعىن التفسري؛ واألمر الثاين: أن التأويل  فإذا

يكون مبعىن العاقبة اهولة اليت ال يعلمها إال اهللا؟ اجلواب على ذلك نقول: نعم البد من هذا وهو 

وسف عليه الصالة والسالم قال موجود يف القرآن أوال: التأويل مبعىن التفسري مثل قول صاحيب السجن ي

إني أراني أعصر خمرا وقال اآلخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه (( أحدمها: 

أي بتفسري هذه الرؤيا أيش معناه نعم؟ ففسرها له؛ ومن ذلك قول الرسول صلى اهللا  )) نبئنا بتأويله

أي تفسري الكالم ومعرفة معناه؛ وأما  ) لتأويلاللهم فقهه في الدين وعلمه ا (عليه وسلم البن عباس: 

(هل ينظرون إال تأويله يوم يأتي تأويله يقولون الذين نسوه من  (التأويل مبعىن العاقبة فمنه قوله تعاىل: 

يوم يأتي  ((يعين: عاقبته؛  )) ((هل ينظرون إال تأويلهفقوله:  قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق))

 يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ((بته اليت وعدوا ا يعين: تأيت عاق))  تأويله

؛ فتبني ذا أن كلمة  آاليعين: أحسن عاقبة وم))  ذلك خير وأحسن تأويال ((ومنه قوله تعاىل:  ))

م تأويل صاحلة للمعنيني مجيعا التفسري والعاقبة؛ فإذا جعلنا مبعىن التفسري فال ريب أن الراسخني يف العل

يعلمون تفسري القرآن وال خيفى عليهم شيء؛ وال ميكن بأي حال من األحوال أن ينزل اهللا تعاىل على 

؟ ال ميكن أبدا أن ينزل عليهم   عباده كتابا يسأهلم عنه يوم القيمة وهم ال يعرفون معناه؛ أليس كذلك

لبعض لكن الراسخني يف العلم كتابا يسأهلم عنه يوم القيمة وهم ال يعرفون معناها؛ صحيح أنه ال يعرفه ا

البد أن يعلموه وإال لبطلت احلجة؛ فالبد من معرفة هذا الكتاب املنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم؛ وأما إذا قلنا بأن التأويل ما آل إليه األمر، وما كان عليه يف نفس الواقع مما هو جمهول لنا فهنا 

واعلم أن كثريا من الناس الذين يتكلمون  نعم . )) أويله إال اهللاوما يعلم ت ((يتعني الوقوف على قوله: 

يف العقائد فسروا املتشابه بآيات الصفات، قالوا: إن املتشاات هن آيات الصفات؛ ولكن الشك أن 

تفسري املتشاات بآيات الصفات على اإلطالق ليس بسليم وال بصحيح؛ ألن آيات الصفات معلومة 

وجل وحيدثنا عن  جمهولة؛ فهي من حيث املعىن معلومة وال ميكن أن خياطبنا اهللا عزجمهولة؛ معلومة 

نفسه بأمر جمهول ال نستفيد منه وليس هو بالنسبة إلينا إال كنسبة احلروف اهلجائية اليت ليس فيها معىن؛ 

فهذا هذا غري ممكن إطالقا؛ نعم هي جمهولة من جهة أخرى وهي احلقيقة والكيفية اليت هي عليها 

جمهول لنا ال نعلم كيفية اهللا وال ندرك حقيقته، ال نعلم كيف وجه اهللا وال ندرك حقيقته؛ ال ندرك حقيقة 



))  وال يحيطون به علما (وجل وال ندرك كل صفاته ال ندرك حقائقها؛ ألن اهللا يقول: ( علم اهللا عز

فالواجب أيش؟ الواجب فمن زعم أن آيات الصفات من املتشابه على سبيل اإلطالق فقد أخطأ؛ 

التفصيل؛ فنقول: إن أردت بكوا من املتشابه تشابه احلقيقة اليت هي عليها فأنت مصيب؛ وإن أردت 

باملتشابه تشابه املعىن وأن معناها جمهول لنا فأنت خمطئ غاية اخلطأ؛ وقد ذهب إىل هذا من ذهب من 

ال يعلمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  الناس وقال: إن آيات الصفات وأحاديثها جمهولة ال نعلمها

وال أبو بكر، وال عمر، وال عثمان، وال علي، وال ابن مسعود، وال ابن عباس، وال فقهاء الصحابة، وال 

فقهاء التابعني، وال أئمة اإلسالم كلهم ال يدرون ما معناها؛ تقول هلم: ما معىن استوى على العرش؟ 

 ((؛ ما معىن:  ؟ يقول: اهللا أعلم )) بل يده مبسوطتان ((ما معىن:  ؛ تقول هلم: فيقول: اهللا أعلم

؟ اهللا أعلم كل شيء اهللا أعلم؛ كل شيء يتعلق بصفات اهللا يقول: اهللا أعلم؛  )) ويبقى وجه ربك

والغريب أن هذا القوم يف غاية ما يكون من السقوط؛ وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنة، 

سلف؛ حىت أدى م األمر إىل هذه الكلمة الكاذبة؛ طريقة السلف أسلم وطريقة أو أنه مذهب ال

اخللف أعلم وأحكم؛ هذه اجلملة والقضية من أكذب القضايا أن تكون طريقة السلف أسلم وطريقة 

اخللف أعلم وأحكم؛ لكن نقول: طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم؛ املهم أن من الناس من يظن أن 

التفويض وعدم معرفة املعىن وعدم الكالم به حىت النيب عليه الصالة والسالم على مذهب السلف هو 

لو سألته تقول:  ) يضحك اهللا إلى رجلين يقتل أحدهما اآلخر كالهما يدخل الجنة (زعمهم يقول: 

ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل  (يا رسول اهللا ما معىن يضحك؟ قال:ما أدري؛ 

لو سألته ويش معىن ينزل؟ قال: ال أدري؛ وأنا أعجب كيف يستقيم لسان شخص يدعي أن  ) اآلخر

؛ هذا بعيد من الصواب؛ إذا نقول:  هذا مذهب سلف من الصحابة والتابعني وتابعيهم إىل يوم القيمة

آيات الصفات من املتشابه يف احلقيقة والكيفية اليت عليها ألن اإلنسان بشر ال ميكن يدرك هذه 

لصفات العظيمة؛ لكن يف املعىن حمكمة معلومة ال ختفى على أحد؛ كلنا يعرف ما معىن العلم، كلنا ا

يعرف ما معىن االستواء، كلنا يعرف ما معىن الوجه، ما معىن اليد؛ وهلذا قال اإلمام مالك رمحه اهللا قوله 

، واإليمان به  ل، والكيف غير معقو  االستواء غير مجهول" املشهور الذي روي عن شيخه قال: 

أيه لكن إذا قلت: أفهمتم وقال بعضكم نعم وسكت الباقون معناه  ."  واجب، والسؤال عنه بدعة

أم كلهم فامهني؛ الواجب على من ال يفهم؛ ال، إذا قلت : أنا فهمت معناه انقطعت كالم ال ؛ فإّذا 

 أو ال؟ لكن حقيقة عني اهللا قلت فهمت وأنت ما فهمت الزم تبني؛ أقول مثال: حنن نعلم معىن العني



متعددة ومن عروق ة مكونة من طبقات  ؛ مع أن عيننا معروف وكيفيته معلوم وال غري معلوم؟ غري معلوم

ومن كذا ومن كذا ومن كذا معروفة؛ لكن عني اهللا ال ميكن أن تقول ا هكذا، جمهولة لك؛ إذا هي 

وجل  ؛ يد اهللا عز حيصل ا النظر والرؤية أمر معلومحقيقتها غري معلومة ولكن معىن العني وهي اليت 

؛ هي معروف اليد معروفة واألصابع معروفة، والقبض باليد معروف،  هي معلومة أو ال؟ معلومة حقيقة

؛ ومن  واألخذ باليد معروف أو ال؟ ولكن حقيقة هذه اليد وكيف هي ما تعرف ما نستطيع نتكلم فيها

ن ادعى العلم ذا فهو كافر؛ هذا معىن احلقائق؛ فاحلقائق شيء واملعاين ادعى العلم فيها فهو كافر، م

شيء آخر؛   بأننا لو نقول إننا ال نعلم معاين آيات الصفات أنه سيفوتنا ثالثون يف املائة من معاين 

يقول:  القرآن أو أكثر؛ ألن ما جتد آية إال وفيها اسم من أمساء اهللا أو صفة من صفاته نعم؟ طيب . 

؟ الثابتون الذين وصلوا إىل  )) من الراسخون يف العلم وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون في العلم ((

، أما  باحملكم وباملتشابه )) يقولون آمنا به (( . عمق العلم؛ ألن الرسوخ يف العلم الثبوت واالستقرار

أما املتشابه فإميام به هو التسليم؛ وهلذا احملكم فظاهر أم يؤمنون به ألم عرفوا معناه واطمئنوا إليه؛ و 

. طيب هنا قسم اهللا  وال ميكن أبدا أن يكون فيه تعارض أو تناقض))  كل من عند ربنا ((قال فيه: 

نزل أحسن الحديث كتابا  ((القرآن إىل قسمني ولكنه يف موضع آخر جعله قسما واحدا؛ فقال اهللا: 

لمر تلك آيات آ : ((وقال يف آية أخرى ))...  يخشون ربهمر منه جلود الذين متشابها مثاني تقشع

ومل يرتك تشابه؛ نقول: هذا أيضا  )) كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ((وقال:  )) الكتاب الحكيم

؟ ألنه كيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرها تعارض؛ فنقول: الراسخون  من املتشاات، أليس كذلك

لون: املتشابه الذي وصف به القرآن غري مقرون باحملكم يراد به يف العلم يعلمون أن ال تعارض؛ فيقو 

؛ نعم يف الكمال واجلود واهلداية فهو متشابه؛ كل آياته متشاة كلها كاملة  الكمال واجلود واهلداية

بالغة كلها كاملة يف اخلرب، كاملة يف األمر والنهي، فهو متشابه من حيث الكمال واجلودة واألحكام 

وال  وغري ذلك؛ حمكم إذا ذكرت حمكم بدون ذكر املتشابه أنه متقن، متقن ليس فيه تناقضواألخبار 

يف احلكم؛ فإذا ذكر األحكام والتشابه محل األحكام على معىن والتشابه   تعارض، وال  يف اخلرب، وال

حكام على معىن آخر؛ حيمل األحكام على أيش؟ على الوضوح إذا ذكر األحكام والتشابه؛ إذا ذكر األ

وذكر التشابه صار كل واحد منهما قسيم لآلخر؛ فإذا كان تشابه ويش قسيمه؟ الواضح، نعم الواضح 

قسيمتها ضدها؛  )) وأخر متشابهات ((أي بينات واضحات؛  )) منه آيات محكمات (( البني . فـ

 يذكر ((نافية؛ ما  )) وما يذكر إال أولوا األلباب ((وجل:  يقول اهللا عز واضح اآلن ؟ نعم، طيب . 



أي: ال يتعظ  )) وما يذكر ((أصلها: يتذكر لكن قلبت التاء ذاال وأدغمت يف الذال األخرى صارت  ))

؛ ألن األلباب مجع لب، واللب هو العقل؛  وينتفع بالقرآن إال أولوا األلباب؛ أي: إال أصحاب العقول

يشمل؛ لكن األهم عقل التصرف؛ عقل واملراد بالعقل هنا عقل اإلدراك أو عقل التصرف أو األمران؟ 

إدراك الذي ضده اجلنون؛ وعقل التصرف الذي ضده السفه؛ فالذي يتذكر بالقرآن هو اإلنسان الذي 

أعطاه اهللا عقال يدرك به األشياء، وأعطاه اهللا تعاىل رشدا حيسن به التصرف هذا هو الذي يتذكر؛ وأما 

العقل املضاد للجنون ومل يعطه عقال حيسن به التصرف  من أعطاه اهللا تعاىل عقال يدرك به أشياء وهو

يف هذه  . وهو العقل املضاد للسفه فهذا ال ينتفع بالقرآن؛ ال ينتفع إال العاقل عقل إدراك وعقل تصرف

هو الذي أنزل عليك  ((اآلية الكرمية فوائد جليلة كثرية أوال: أن هذا القرآن كالم اهللا؛ لقوله تعاىل: 

 أنزل من السماء ماء )) (( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ((ن قال قائل: يرد عليك فإ . )) الكتاب

فهل تقول إن احلديد كالم اهللا، وإن املاء كال اهللا؟ ال، ال؟ كلكم تقولون ال؟ طيب ملاذا جعلتم أن  ))

أن القرآن كالم اهللا؟ نقول: ألن الكالم صفة ال تقوم بذاته، ال تقوم إال مبتكلم، خبالف املاء  هذا يدل

 وخبالف احلديد فإنه عني قائمة بنفسه فتكون املخلوقة وأما القرآن فليس مبخلوق؛ ألنه صفة اخلالق عز

ومن   مبخلوقة. وجل؛ واملخلوق شيء بائن عن اخلالق، منفصل عنه؛ لكن الكالم صفة هي فعله فليس

فوائد اآلية الكرمية: إثبات علو اهللا عزوجل؛ واإلنزال ال يكون إال من األعلى إىل األسفل؛ فإذا كان 

القرآن كالمه ونزل إذا اهللا فوق وهو كذلك؛ ومذهب أهل السنة واجلماعة بل مذهب الرسل كلهم أن 

ابن لي سرحا لعلي أبلغ األسباب قال يا هامان  ((اهللا تعاىل فوق كل شيء؛ أمل تروا إىل فرعون 

والعلو هللا  وهذا يدل على أن موسى قال له إن اهللا فوق . ))  أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى

وجل ثابت بالقرآن، والسنة، واإلمجاع، والعقل، والفطرة؛ مخسة أنواع من األدلة: الكتاب، السنة،  عز

ه أكثر من أن حتصى وهي أدلة متنوعة تارة بذرك العلو، واإلمجاع، والعقل، والفطرة؛ أما الكتاب فأدلت

وتارة بالفوقية، وتارة بنزول األشياء منه، وتارة بصعود األشياء إليه، وتارة بذكر يف السماء؛ والسنة كذلك 

متواترة بذكر علو اهللا ومتنوعة: فتارة بقول الرسول عليه الصالة والسالم، وتارة بفعله، وتارة بإقراره؛ أما 

له: فكان يقول يف كل صالة: سبحان ريب األعلى؛ وأما فعله: فقد أشار إىل السماء غري مرة، يشري قو 

إىل السماء يف الدعاء يرفع يديه إىل السماء، وأشار إىل السماء حني أشهد ربه على أمته أم أقروا 

هد الرسول صلى اهللا إلبالغه الرسالة، مىت؟ يف حجة الوداع يف يوم عرفة يف أكرب جممع للمسلمني يف ع

وأما  ) فسأل الجارية أين اهللا؟ قالت: في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة( عليه وسلم؛ وأما إقراره: 



اإلمجاع فقد أمجع السلف من الصحابة والتابعني وأئمة اهلدى بعدهم على أن اهللا تعاىل فوق كل شيء، 

ال أنه قال: إن اهللا ال يوصف بأنه فوق العامل وال ومل ينقل عن واحد منهم أنه قال إن اهللا يف كل مكان و 

حتته وال خارج العامل وال داخله وال متصل وال منفصل أبدا ما أحد قال هذا؛ وأما العقل فإنا لو سألنا 

أي إنسان ما تقول يف العلو أهو صفة كمال أو نقص؟ لقال: صفة كمال؛ والعقل يقول: كل صفة  

ت العلو هللا بداللة العقل من هذه الناحية أو ال؟ طيب؛ أما الفطرة وجل فيثب كمال فهي ثابت هللا عز

فحدث وال حرج؛ اإلنسان الذي مل يتعلم وال يدري عن كالم العلماء يف هذا إذا سأل اهللا أين يرفع 

يديه؟ إىل السماء؛ ما رأينا أحدا ملا أراد أن يدعوا وضع يديه على األرض أبدا وال روح ميني وال يسار، 

إىل السماء؛ وهلذا استدل أبو على اهلمداين على أيب املعايل اجلويين ذا الدليل ال   حىت إن  يرفعها

اجلويين مل يتمالك إال أن صرخ وضرب على رأسه وقال: حريين؛ ألن أبو املعايل اجلويين رمحه اهللا كان 

و األول الذي ؟ صحيح هذا؟ كان اهللا وال شيء صح؟ ه حيدث الناس ويقول: كان اهللا وال شيء صح

ليس قبله شيء؛ وهو اآلن على ما كان عليه؛ شف كلمة هذه مومهة؛ ماذا يريد وهو اآلن على ما كان 

عليه؟ يعين غري مستوي على العرش؛ ألن العرش مل يكن، وقد كان اهللا وال شيء وهو اآلن على ما كان 

يا أستاذ دعنا من ذكر العرش ألن  عليه؛ إذا فلم يستوي على العرش؛ فقال له أبو على اهلمداين قال له:

استواء على العرش غري عقلي ال عقلي وال فطري؛ دليله مشلي؛ ألنه لو ال أن اهللا أخربنا بأنه استوى على 

العرش ما علمنا ذلك وال علمنا العرش كل ما نعلم؛ أخربنا عن هذه الضرورة اليت جندها يف نفوسنا ما 

ه ضرورة بطلب العلو، كل واحد يسأل اهللا يقول: يا اهللا وين روح قال عارف قط يا اهللا إال وجد من قلب

قلبه؟ فصرخ ضرب على رأسه قال: حريين؛ ألين ال أجد جوابا عن هذه الفطرة؛ فعلو اهللا ـ احلمد هللا ـ قد 

دل عليه الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والعقل، والفطرة؛ ولو ال قول من ا   الشياطني ما كان حيلم 

يفكر يف أن اهللا تعاىل يف كل شيء، يف كل مكان أبدا، وال خيطر على باله، وال يفكر أننا  اإلنسان أو

نسلب اهللا عنه كل صفة؛ فنقول: ال فوق العامل وال حتته، وال ميني العامل وال مشال العامل، وال داخل العامل 

ـ أعوذ باهللا ـ والغريب أن وال خارج العامل، وال متصل بالعامل وال منفصل عن عامل وين يروح؟ هذا عدم 

هؤالء يرون أم نزهوا اهللا، وهم لو قيل هلم: صيفوا لنا العدم ما وجد أحسن من هذا الوصف ـ نسأل 

اهللا أن ال يزيغ قلوبنا ـ إذا العلو علو اهللا عزوجل ثابت خبمسة أدلة أنواع ما هي أفراد أفرادها ال حتصى 

  اع، والعقل، والفطرة. لكن أنواعه مخسة: الكتاب، والسنة، واإلمج

  شيخ ما هي املتشابه أوائل السور؟  السائل :



ما تقولون يف هذا يقول: ما هي متشابه يف أوائل السور؟ كل أوائل السور من املتشاة والسور  ا���� :

اليت هي حبروف اهلجائية نقول هذا غري صحيح؛ ألننا نعلم أن هذه احلروف ليس هلا معىن يف ذاا، 

ن عربي نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسا ((علمنا هذا من القرآن قال: 

قال العلماء:  واللسان العريب املبني ال جيعل هلذه احلروف معىن؛ إذا فال معىن هلا فهي واضحة.  )) مبين

معىن التأويل أي التفسري على غري مراد اهللا؛ يعين يريد ما نفسره على غري مراد اهللا سواء افتنت به الناس 

أي هو املعلوم البد  . يضا يتشككون يف هذاأو مل يفتنت؛ فيؤدي إىل الشكوك يف أنفسهم هم أنفسهم أ

أن يفهم، هو ال ميكن يفسر إال على هذا املعىن يعين قصدي تأوله الذي ال يعلمه إال اهللا؛ هم يقولون 

فيما ال يعلمه إال اهللا: ال نقول فيه شيء ميسكون عنه؛ وإال نعم لو فسروه بغري ما أراد اهللا كال؛ إمنا هم 

أن يقول للناس تفضل شف القرآن متناقض؛ أو يأتون بآيات غري واضحة املعىن مث يتبعون املتشابه ألجل 

هي الفاعل مثل :ال إله إال اهللا ؛ هذا  )) اهللا ((؛ ألن  هذا استثناء مفرغ يفسروا مبا يريدون هم . 

أنت كأنك وجل؛ االستثناء املفرغ يكون املقصود به احلصر؛  استثناء مفرغ يعين ال أحد يعلم إال اهللا عز

فاهللا تعاىل يف السماء   )) من في السموات ((حىت لو قلنا  )) من في السموات ((يعين أشكل عليك 

كما عن نفسه فيكون اهللا تعاىل فوق كل شيء، هو مفرغ ما هو استثناء متصل؛ يعين ليس استثناء 

ال ما ))  السموات واألرضقل ال يعلم من في  )) (( ال يعلم الغيب إال اهللا ((مستثىن منه متصل؛ 

هو استثناء مفرغ أنا  قلت مفرغ خطأ هذا استثناء صحيح، استثناء من كالم تام منفي؛ يعين يف كل 

معىن ال يعلم من يف السموات ومن يف األرض الغيب إال اهللا هذه بدل من من؛ والبدل كما قال 

د للحكم صار معىن اآلية: ال يعلم إال اهللا النحويون هو التابع املقصود باحلكم؛ فإذا كان هو تابع املقصو 

الغيب. من من لكن ملا كان بدال حيث رفع اآلن صار بدال ملا كان بدال صار هو املقصود باحلكم 

  فكأنه ال يعلم الغيب إال اهللا هذا يكون حتليل هذا نعم . 

  ؟  لمفهل يساوي علم اهللا بعلم أهل الع )) العلم الراسخون(( و قال تعاىل:  السائل :

ال ال، ال يساوي لكنهم يعلمون من التفسري ما البد هلم منه؛ وإال قبله يعلمون تفسري كل شي  ا���� :

حىت العلماء اآلن جتد بعضهم يستخرج من اآلية آيتني، وبعضهم ثالثة، وبعضهم أكثر؛ لكن الشيء 

  ما يعلموا. الذي البد منه من هذا املتشابه يعلمون؛ الشيء الذي البد منه البد يعلمون؛ لكن احلقائق 



لإليضاح ما فيه مانع؛ إذا كنا ال نعرف، إذا كنا نريد أن نبني   معناها العلو ونشري إىل واحد نقول مثل 

  شيء فوق شيء، مثل استواء اإلنسان على البعري مبعىن باملعىن فقط ال بالكيفية ما فيه شيء. . 

 


